
Ressourceoversigt og inspirationsmateriale 

Infografik og spørgsmålskort 
Spørgsmålskort til processen. https://padlet.com/dyr/humorkort  

Kortene er lavet på Canva.com og kan downloades som pdf, eller man kan bruge og redigere kortene via dette 
link, hvis man opretter sig på Canva og bruger denne som skabelon 

  
Link til Easel.ly-link til oversigten: https://www.easel.ly/infographic/wnar5q 

 

https://padlet.com/dyr/humorkort
https://www.canva.com/design/DAEJdDsS1To/fpxOZbMVSCPB326sF5AaDA/view?utm_content=DAEJdDsS1To&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton&mode=preview
https://www.easel.ly/infographic/wnar5q


  

Film og lyd 
Her er nogle bud på sjove klip fra internettet som I kan bruge til inspiration, men husk at det er 
vigtigt at I også finder jeres egne eksempler på sjove indslag og deler med hinanden. 

Anden og Anna og Lotte - I dette korte klip har Anders Mattesen klippet sig selv ind i et afsnit af 
Anna og Lotte – Det har fået en “Anden” vinkel😊😊 - Er det over grænsen? Er sprogbruget for børn? 

 anden - hvad snakker du om - anne og lotte  

Tæt på sandheden - Jonatan Spang bruger humor til at “hjælpe” regeringen med at sprede det gode 
Corona-budskab - (spol frem til kl. 16.25 inde i udsendelsen) 

https://www.dr.dk/drtv/se/taet-paa-sandheden_-hockeystavens-
hemmelighed_171271 

Chili smagning med Adam & Noah – Er det sjovt at se andre spise chili? Kan man gøre det selv – 
Uden at blive syg og dårlig? 

Chili tasting with Adam & Noah - 2 danish comedians + eng. subtitles 

 

Tekster 
Her er nogle links til artikler og videoer som handler om latter og grin.  

https://videnskab.dk/sporg-videnskaben/hvorfor-griner-vi 

https://videnskab.dk/kultur-samfund/ted-talk-hvorfor-griner-vi  

https://www.dr.dk/levnu/tips-fra-dr/latter-er-godt-dig 

https://lime.dk/grine/ 

https://ungtilung.com/hvad-sker-der-nar-vi-griner/ 

https://www.lederweb.dk/artikler/grin-paa-de-virtuelle-moeder/ 

 

Til læreren:  

https://www.ressourcedetektiven.dk/nar-humor-og-glaede-saettes-uden-for-doren/ 

https://laeremiddel.dk/viden-og-vaerktoejer/til-praktikere/laeremidler/dialogisk-undervisning-i-
praksis/ 

 

Film om Interest Driven Learning -  

https://www.edutopia.org/video/constance-steinkuehler-interest-driven-learning-big-thinkers-
series 

https://www.youtube.com/watch?v=82v3POdU9jk
https://www.dr.dk/drtv/se/taet-paa-sandheden_-hockeystavens-hemmelighed_171271
https://www.dr.dk/drtv/se/taet-paa-sandheden_-hockeystavens-hemmelighed_171271
https://www.youtube.com/watch?v=kRBK3FC1OKc
https://videnskab.dk/sporg-videnskaben/hvorfor-griner-vi
https://videnskab.dk/kultur-samfund/ted-talk-hvorfor-griner-vi
https://www.dr.dk/levnu/tips-fra-dr/latter-er-godt-dig
https://lime.dk/grine/
https://ungtilung.com/hvad-sker-der-nar-vi-griner/
https://www.lederweb.dk/artikler/grin-paa-de-virtuelle-moeder/
https://www.ressourcedetektiven.dk/nar-humor-og-glaede-saettes-uden-for-doren/
https://laeremiddel.dk/viden-og-vaerktoejer/til-praktikere/laeremidler/dialogisk-undervisning-i-praksis/
https://laeremiddel.dk/viden-og-vaerktoejer/til-praktikere/laeremidler/dialogisk-undervisning-i-praksis/
https://www.edutopia.org/video/constance-steinkuehler-interest-driven-learning-big-thinkers-series
https://www.edutopia.org/video/constance-steinkuehler-interest-driven-learning-big-thinkers-series


Digitale værktøjsprogrammer 

Her er en liste med forslag til digitale værktøjsprogrammer som kan bruges til at skabe sjove 
produktioner. ALLE disse værktøjer er tilgængelige på skoletube.dk - Her findes også gode 
vejledninger og instruktionsvideoer til de forskellige programmer. Der findes mange andre gode og 
velegnede programmer til digital medieproduktion, og hvis eleverne er vandt til at bruge andre 
programmer end dem vi foreslår her, så er de selvfølgelig mere end velkomne til at bruge dem;-) 

  Soundation – Lydredigeringsprogram. Kan bruges til podcast og anden form for 
lydproduktion f.eks. musik 

 WeVideo – Videoredigeringsprogram til film og medieproduktioner. 

  Photopea – Billedredigeringsprogram. Kan f.eks. bruges til at lave memes, flotte 
forsider til  

 Screencast – Skærmoptager som kan optage det du se på skærmen og dit webcam – 
samtidig eller enkeltvis. Kan f.eks. bruges til instruktionsvideoer, optagelse af egne reaktioner på spil 
eller noget helt tredje. 

 PixtonEDU – Tegneserieprogram. Her kan man skabe tegneserier og andre grafiske 
opsætninger – og det kan jo også være sjovt 

 CodingLab – Blokprogrammering. Her kan I arbejde med animationer og simple spil. 

 Padlet – Et intuitivt og nemt værktøj til samarbejde, brainstorm, linksamlinger og en 
masse andet.  


